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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVI ȚA 
COMUNA CREVEDIA 
CONSILIUL LOCAL  
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Web: www.primariacrevedia.ro 
 

 
 HOTĂRÂREA 

Nr. 15 din 28 februarie 2018 
privind  aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

investițiilor propuse în comuna Crevedia și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării 
aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare 

a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”  
 

 
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din data de 
28.02.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 2184/22.02.2018 și proiectul de hotărâre ale domnului primar Florin PETRE; 
• Adresa nr. 12559/06.02.2018 a SC RAJA SA Constanța prin care se solicită aprobarea Studiului de 

Fezabilitate revizuit și cota de finanțare de 2% în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 
2014-2020”; 

• ținând seama și de avizul de legalitate al secretarului comunei Crevedia, raportul de resort al 
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Crevedia nr. 2185/22.02.2018;  

• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local al comunei Crevedia, județul 
Dâmbovița;  

• Hotărârile Consiliului local Crevedia nr. 9/12.02.2016 și 22/29.05.2017 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în comuna Crevedia și a 
alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 
2014-2020” 

 
In conformitate cu prevederile art. 20 lit. f), h), j), art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 prvind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv și ale Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța; 
Având în vedere și prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” raportat la alin. (5) lit. “a”, din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 
 

În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate rezivuit al ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-
2020”, cu indicatorii tehnico-economici în valoare de 18.114.762 Euro fără TVA, cuprinși în Anexa 
nr. 1.  
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Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 362.296 Euro 
fără TVA (2% din valoarea indicatorilor tehnico-economici) reprezentând contribuția UAT Crevedia 
la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de 
operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.  

 
Art.3. Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se asigură din: Fonduri 

nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocații de la bugetul de stat, alocații de 
la bugetele locale, contribuții din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituții 
Financiare Internaționale sau de la bănci comerciale. 

 
Art.4. Odată cu prezenta, se modifică orice Hotărâre anterioară, inclusiv Hotărârea 

Consiliului local Crevedia nr. 22 din 29.05.2017. 
 
Art.5. Primarul comunei Crevedia, prin personalul aparatului de specialitate, va duce la 

îndeplinire dispozițiile prezentei Hotărâri. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  comunei Crevedia, în 
termenul prevăzut de lege,  Prefectului judeţului Dâmbovița, Operatorului SC RAJA SA și Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la 
avizierul Primăriei Crevedia și prin publicare pe pagina de internet www. primariacrevedia.ro.  

(3) Anexa nr. 1 –Indicatorii tehnico-economici, face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.7. Consiliul Local al Comunei Crevedia se obligă ca, după predarea amplasamentului şi 
a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 

 

  

 
 
 
 
 
 
Data: 28 februarie 2018  

 
C R E V E D I A  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

        VÉáàxÄ ZâÄ|tÇâVÉáàxÄ ZâÄ|tÇâVÉáàxÄ ZâÄ|tÇâVÉáàxÄ ZâÄ|tÇâ  CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL COMUNEI CREVEDIA  

                                                  }ÜA    \ÉÇ Z{|ţă                                                                                                                                     
L.S. 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.15 din 
28.02.2018
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